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Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde
Het nieuwe schooljaar is in sneltreinvaart uit de startblokken vertrokken. En dit in ongeziene,
complexe omstandigheden. De samenwerking school-CLB is nog nooit zo vroeg en zo
intensief op gang gekomen. Op alle onderwijsniveaus en sectoren zien we dat
samenwerking het sleutelwoord is geworden om een hardnekkige pandemie halt te roepen.
Het lijkt vechten tegen de bierkaai, toch kunnen alle kleine beetjes helpen. Hoe klein het
lokale niveau ook is, als er van daaruit niet vertrokken wordt, zal deze gezondheidscrisis op
wereldschaal nooit ingedijkt kunnen worden.
Laten we dan niet aflatend en blijvend onze gezamenlijke schouders onder deze gigantische
uitdaging zetten en dit in het belang van ons allen en in het bijzonder alle leerlingen,
medewerkers en leerkrachten. Ik wens jullie hiervoor de nodige moed en volharding toe.
Kris Supply, algemeen directeur
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1. COVID-19

Vrij CLB Trikant voorziet in een permanentieregeling over de vestigingen heen met oog op
een snelle contacttracing
Dringende aanmeldingen van besmettingen worden tijdens de kantooruren in eerste plaats
best doorgegeven aan de PMW en/of CLB-arts verbonden aan de school.
Tijdens het weekend en na de schooluren worden nieuwe meldingen gesignaleerd aan
Kris Supply (0473.83.46.26) voor vestigingen Roeselare en Izegem en Els De Brabandere
(0473.18.51.03) voor vestiging Tielt, die de vragen daarna dispatchen naar de CLBmedewerkers die op dat moment van permanentie zijn. Het kan dus voortaan gebeuren dat
een arts en/of paramedisch werker uit een andere vestiging de contacttracing voor een
besmette leerling of groep van leerlingen in uw school opneemt.
Voor een optimale samenwerking na de schooluren én in het weekend ontvingen we
graag zo snel mogelijk het GSM-nummer van alle schooldirecteurs.
Graag vragen we dit op via
volgende link.
Uiteraard worden deze contactgegevens enkel in situaties van hoogdringendheid door onze
contacttracers gebruikt. Als de vragen naar contacttracing exponentieel blijven stijgen met
het aantal besmettingen, kunnen we mogelijk genoodzaakt worden om ook de
maatschappelijke en/of psychopedagogische disciplines in te schakelen om deze extra
opdracht te kunnen blijven waarmaken. De sector CLB ontving inmiddels gelukkig voor 4
maand extra middelen ter versterking van onze opdracht contacttracing.

De valkuil binnen code geel:
Sensibiliseren rond het nemen van preventieve maatregelen inzake besmettelijke ziekten
behoort tot onze reguliere CLB-opdracht (dit was ook al het geval voor Coronatijd). Met de
oprichting van een COVID-19 team en het centrale meldpunt binnen de regio MWVL werd
gevraagd aan de CLB’s om als tussenpersoon op te treden in de communicatie vanuit het
COVID-19-team en de scholen van ons CLB-werkingsgebied.
De mail met bijlage van enkele dagen geleden dient vanuit dit perspectief te worden
geïnterpreteerd als een sensibiliserende oproep, zonder hiermee als CLB een evaluerende
uitspraak te hebben willen doen over de genomen maatregelen binnen ons onderwijs. We
zijn terdege bewust en overtuigd van het nut van de reeds vele genomen maatregelen door
onze scholen, die we ook hoog naar waarde schatten.
Maar het blijft belangrijk dat we er ons van bewust zijn dat de instructies binnen code geel
soepel zijn en slechts minimale maatregelen betreffen.
In situaties van positieve besmettingen kunnen de gevolgen groter zijn als de
basismaatregelen niet worden gerespecteerd zowel binnen als buiten de school (bvb het
verhoogd risico dat ruimere groepen in quarantaine kunnen worden geplaatst).
Het is in ieder geval aan de scholen zelf om in alle vrijheid te bepalen hoe ver ze gaan in het
al dan niet nemen van bijkomende maatregelen.
COVID-19 en pers
Wekelijks gaan wij in overleg met het COVID-team van de eerstelijnszones.
Vanuit de Eerstelijnszones RITS en MWVL werd gevraagd om af te stemmen rond contact
opnemen met de pers.
Volgende adviezen werden gegeven:
 wie vragen krijgt van de pers m.b.t. COVID- uitbraak mag Johan Vandenbussche van
regio Midwest contacteren. Hij werd aangesteld als woordvoerder voor contacten met
de pers. Zijn contactgegevens: johan.vandenbussche@midwest.be
 indien een journalist info vraagt rond een lokale uitbraak (op gemeentelijk vlak) dan
wordt doorverwezen naar het lokaal bestuur om de pers te woord staan. Het lokaal
bestuur staat in nauw contact met de bevoegde personen die het overzicht bewaren
op alles wat met COVID te maken heeft in de regio.
CO2-meters
Eén van de belangrijkste zaken in de aanpak naar preventie van verspreiding van corona is
voldoende en permanent verluchten van de lokalen.
Helpt een CO2-meter om de verspreiding van het coronavirus op school te
verminderen?
- Wat weten we over het gebruik van CO2-meters op school?
- Hoe luidt het advies van de overheid? En waar kan je zo'n CO2-meter verkrijgen?
Lees er hier alles over

2. COVID-19 MAATREGELEN
In de vorige nieuwsbrief werden alle COVID-19 maatregelen mooi op een rijtje gezet.
U kunt dit hier nalezen.
Interessant zijn de beslisbomen.
Bekijk de beslisbomen - ze helpen je om te bepalen of een leerling al dan niet naar school
mag komen
 Beslisboom voor kleuters
 Beslisboom voor lager en secundair onderwijs
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3. IRIS PLATFORM

Minder papierwerk met nieuwe IRIS-Platform
Het IRIS-platform is de eerste stap naar een digitaal leerlingenpaspoort. Het versterkt de
samenwerking tussen scholen, CLB’s en ondersteuningsnetwerken rond leerlingen met
specifieke behoeften. (Zorg)leraren of ondersteuners die via hun directeur toegangsrechten
krijgen op Mijn Onderwijs, kunnen voor de leerlingen van hun school inloggen en het
gemotiveerd verslag of verslag raadplegen.
Dit is steeds in afbeeldingsweergave, waardoor er niets kan wijzigen aan het document zelf.
Door deze vereenvoudiging is het niet meer nodig het verslag of gemotiveerd verslag via
mail op te vragen aan het CLB.

4. ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

Momenteel worden in de meeste scholen van ons werkgebied de samenwerkingsovereenkomsten school-CLB opgemaakt. Meer info hierover viel te lezen in de vorige
Trikant-nieuwsbrief.
We willen nog even meedelen dat we de instructie hebben meegegeven aan onze
medewerkers dat we een gehandtekende versie bezorgen als de school er om vraagt.
Het origineel van de samenwerkingsovereenkomst blijft in de school bewaard en het CLB
ontvangt een digitale versie. Hetzelfde geldt voor de evaluatie.
Vanuit het CLB wordt Kris Supply opgenomen als gemandateerde vanuit het CLB-bestuur,
maar de vestigingsdirecteurs kunnen in opdracht ondertekenen.

5. WEBSITE TRIKANT

De website van ons CLB, opgemaakt binnen het algemeen sjabloon van alle vrije CLBs,
wordt regelmatig geupdate met belangrijke nieuwsjes.
Ook zijn er links opgenomen naar belangrijke afzonderlijke pagina’s voor de scholen
zoals:
o COVID-19 maatregelen
o bijlagen bij de samenwerkingsafspraken
o teksten schoolreglement
o overzicht externe nieuwsbrieven
Alle informatie vanuit de oude websites van de vestigingen is daarop terug te vinden.
De overzetting is bijna rond, mocht u toch bepaalde documenten niet onmiddellijk
terugvinden, aarzel niet om dit aan uw CLB-medewerker te vragen.
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